
Disclaimer:  
LA JOIE BLANCHE, Onze privacyverklaring treft u aan op de website van 
www.pyreneeseberghond.nl. De informatie in deze e-mail (inclusief de eventuele bijlagen) is 
strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen dat u geen recht hebt kennis te nemen 
van de inhoud van deze e-mail en / of de eventuele bijlagen en dat het u niet is toegestaan 
het bericht te gebruiken, te kopiëren of te verstrekken aan anderen dan de geadresseerde. 
Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen gelieve u de afzender hiervan onmiddellijk 
per kerende e-mail op de hoogte te brengen en dit bericht te verwijderen uit uw systeem. U 
wordt erop gewezen dat e-mailberichten aan wijziging onderhevig kunnen zijn.  
LA JOIE BLANCHE  is niet aansprakelijk voor de onjuiste en / of onvolledige overdracht van de 
informatie in dit bericht en / of de eventuele bijlagen, noch voor mogelijke vertraging in de 
ontvangst van dit bericht of schade aan uw systeem als gevolg van dit bericht.  
LA JOIE BLANCHE  staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven 
noch dat dit bericht vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor 
tussenkomst (door derden).  
 

Aansprakelijkheid:  

LA JOIE BLANCHE besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van deze site. 
Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, 
juistheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via 
deze site toegang wordt geboden. LA JOIE BLANCHE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de 
gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden 
ontleend. Indien de op het internet vermelde gegevens van LA JOIE BLANCHE afwijken van 
de gedrukte versie, prevaleert de laatstgenoemde. Verwijzingen of hyperlinks naar andere 
sites zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site.  
LA JOIE BLANCHE kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan en geeft geen 
enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud 
van dergelijke sites.  
 

Copyright:  

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, 
grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, e.d., worden beschermd door auteursrecht, 
merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) 
eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen 
tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële 
privé doeleinden. Niets van deze site mag worden vermenigvuldigd, doorgestuurd, 
gedistribueerd, verspreid of tegen vergoeding beschikbaar gesteld aan derden, zonder de 
uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van LA JOIE BLANCHE en/of haar webmaster. 


